
 65 ירבח
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 ראשהל םיצור ,םילשוריב םירג םניאש םכמ ולא ןעמל
 הלילב רחואמ רוזחל םיצור אלו עפומלו ברעה תחוראל
 :םהיתבל

 סנסנר הדמרו םילשורי ןוטליה ןולמה יתב םע ונעגה
 605 לש 11-ה סנכה יאבל דחוימ ריחמ םכסהל
 .לארשי

 :ןלהלכ םה םיריחמה
 9.5.91-10.5.91 ןיבש הלילל

 סטנסנר הדמר
 מ"עמ + 570.- גוזל רקוב תחוראו הניל ריחמ
 מ"עמ + 560-- דיחיל רקוב תחוראו הניל ריחמ

 םילשורי ןוטליה
 מ"עמ + 565.- גוזל רקוב תחוראו הניל ריחמ
 מ"עמ + 560.- דיחיל רקוב תחוראו הניל ריחמ

 וקו

 ראשהל תונמדזהה תא לצנל םיניינועמה םכמ ולאל
 :האבה הקסעה תעצומ ,םילשוריב ךורא עובש ףוסל
 תוליל ינש ו םימי השולש םיללוכ םיריחמה
 יאצומב האיצי ,ישימח םויב הסינכ) 73
 .(תבש

 טנסנר הדמר
 מ"עמ + 5114.- הניל סיסב לע עובש ףוס
 גוזל רקוב תחוראו

 םילשורי ןוטליה
 מ"עמ + 5115.- הניל סיסב לע עובש ףוס
 גוזל ןויסנפ יצחו

 תא אלמל םישקבתמ םירדח תנמזהב םיניינועמה
 :לא אלוממה ספוטה תא ריבעהלו םיאבה םיטרפה
 תרופ-ןב הענ
 לטיגיד תיב
 .46120 הילצרה 2033 .ד.ת

 יארשאה סיטרכ רפסמ טרופי ןהב תונמזה קר הנעצובת
 .ןימזמה לש

 .ןולמל תורישי עצבתי םולשתה

 המשך  -<



 :םש

 :תיטרפ תבותכ

 תיב סמ ה

 דוקימ בושי

 תיבב .לט

 תוהז תדועת 'סמ

 רנייד 3  טרכארשי .2 הזיו .ו :יארשא סיטרכ גוס

 (טרפ) רחא .4

 :סיטרכה 'סמ

 :דע ףקותב

 :לוגיעב ךתריחב ןמס

 עובש ףוסל .2 דחא הלילל .1 :רדח תנמזהב ןיינועמ

 דיחיל .2 גוזל 1 :םיישנא רפסמ

 סנסנר הדמר .2 ןוטליה .1 :ןולמב

 :המיתח

 אואה

 העוציב רחאל םתנמזה תא לטבל וצריש םירדח ינימזמ
 .ןולמל תורישי ורשקתי

 םיכיראתה ינפל תועש 48 דע הנמזהה לוטיב תורשפא
 .ל"נה

 םתנמזה תא ולטבי אלו ןולמל ועיגי אלש םירדח ינימזמ
 .דחא הליל לש תולעב ובייוחי שארמ



 הבישמ לטיגיד = תלאוש 5

- 

 - םכל ןמדזה אלו לטיגיד תא לואשל םתיצרש המ לכ
 לנפ בצייתי 11-ה סנכב - תונמדזה םכל שי וישכע
 .םכיתולאש לע תונעל לטיגיד לש םיחמומ

 םיאתמה החמומה תא ןיכהל לטיגידל רשפאל תנמ לע
 לע םכתלאש תא םושרל םישקבתמ םכנה ,הלאש לכל
 :לא הריבעהלו הז ספוט יבג

 תרופ-ןב הענ
 לטיגיד תיב
 46120 הילצרה 2033 .ד.ת

 הלאשה תא גיצהל תורשפאה ןתנית תולאשה יחלושל
 .םלואה ןמ םמצעב

 םיחמומה .יללכ ןינע תולעב תולאשל ןתנית תופידע
 .ששארמ וגצוה אלש תולאש לע תונעל אלש םיאשר ויהי
 .דבלב סנכב םיפתתשמה םישנא לש תולאש וגצוי

 .לדנמ ויז :ןוידה החנמ

 :םש

 :הרבח םש

 אל ןכ :ימצעב הלאשה תא גיצהל ארקהל ןיינועמ

 :םוחתב איה הלאשה

 :הלאשה



 םישמתשמה דוגיא
 לטיגיד יבשחמב
 לתו ה שווה

 11-ה סנכה

 תינכת

 ,ישימח =םוי

 ,הינוש תי רללא בו היצכ

 יאמב 9

 ופפו

 המואה יניינב

 םילשורי



 לארשי 8)01 לש 11-ה סנכה תינכות

 א"נשת רייאב ה"כ ,1991 יאמב 9 ,ישימח םוי

 | םילשורי ,המואה יניינב

 מכ <
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 צא

 תיכוכזה םלואב המשרהו תוסנכתה
 ןוילעה הייאופב ןוסאורקו הפק

 רקוב תאילמ

 לארשי 008 ר"וי - ןיבור יבצ
 ץוחה רש ןגס - והינתנ (יביב) ןימינב
 הפוריא שאזא להנמ - 8111 אוטאא6ו]
 לארשי לטיגיד ל"כנמ - רזיו ליג

 הפק תקטפה

 הריחבל תואצרה

 תפז - \א תא מז תא עסה 6זז\א65 ₪
 סו זא 8
 וקוזה| םטזסקש

 תרבגומ עדימ תחטבאב םישודיח ₪
 ,ןיקלא םולש
 לארשי לטיגיד

 פוא"לאב סדיאו ₪
 פוא לא - ספש קחצי

- 

 זום םמ6 5טק6ז60 תו ט(618 1

 הגאסא הסזלמא

 סופו

 ו

15 

 בלושמ בשחוממ דרשמ ₪
 ןרוק הענ ,יקסבודס יטומ
 לארשי לטיגיד

 גודש - דצמ אפצ דס 6.ז.או ₪
 לטיגיד-טייהנומ יתמ

 טאזא לנפ ₪
 הזז. אוטאא(ז
 סופוזג] טטפסקש

 זג ינד
 לארשי לטיגיד
 גינק בקעי
 לארשי לטיגיד

 הריחבל תואצרה

 ישא /צאו5"ב עדימ ןוחטב תוצרפ םירגוס ₪
 י/או8 ת"הק ר"וי - לדנמ ויז

 אא5 ₪

 תוז ג תצ אדדזמתדסא

 וקווג] םטזסמ6

 תיריואה הישעתב ם''בית ימושיי ₪
 לארשיל תיריואה הישעתה-ןירפלה ילינ

 עצסתומת6 2206655085 סע 4% 3

 לארשיל תיריואה הישעתה-ץנג ןאירדא

 רוצי תפצר בושחימב תוכרעמ בוליש ₪
 רגימע-סקל ןנח

 תודעוותה תכרעמ - שגאאסדיפפ ₪
 עדימ תפלתהל תינורטקלא
 תכרעמב שומישל הכרדהו המגדה
 לארשי 5605 לש תודעוותהה
 ל"הצ - ןאימילכ ןורי ןגס

 זתאא לנפ ₪
 ךשמה



110 

5 
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 םירהצ תחורא

 םירהצ תאילמ

 רחאל חותיפבו תויגולונכטב תומגמה ₪
 ץרפמה תמחלמ
 להנימ שאר-םליע יזוע (לימ) ל"את
 ןוחטבה דרשמ ח"למא חותיפו רקחמ

 הבישמ לטיגיד - תלאוש 5605 ₪
 | תובושתו 5605 ירבח תולאש לנפ

, 

7% 

 לטיגיד יחמומ

 % לדנמ ויז :החנמ

 הגועו הפק תקספרהתה 5

 הריחבל תואצרה 0

 יאו8 5.4 תסריגב תוחיטב ינייפאמ ₪
 לטיגיד - טרפמל רותרא

 תוגההקוהחק א6סאסתא :ח ב 1

 א1ט10:-/ 62607 תעותס0 מ תות[

 ץטדמת שאו

 סוקוזה] טטוסקש

 הרוצת לוהינל תכרעמ - תינח ₪
 ל"הצ - סב יתיא ן"סר

 /4%-ל םיקחורמ 965 תוכרעמ רושיק ₪

 % ריבא ידע
 | החנמ וק

 ישא /ץאופ-ה תכרעמ תא להנת ךיא ₪
 . בוט רתוי ךלש
 4 בושחימ תצעוי - ןרוק יתא

 טנוקסיד קנבב 5שז ימושיי ₪
 טנוקסיד קנב - ןמרטוג םחנמ ר'ד

 דסשאתפ5 גא תאדפתקאז5מ ₪
 ןאעסתא[/גדיזסא אוססמז
 06076 זה

 עוקוזב| טטזסמ6

10 

 ל

10 

0 

20010 

 הריחבל תואצרה

 תשרב עדימ תחטבא תונורקע םושיי ם
 ראדה תושר לש ץגא"ה
 ראדה תושר - למרכ אביקע

 םאוממססמפס 60אוטדיתא ₪
 5צ5די 16 412515 א1111025 - 4
 דמ6אס06צ דת א5עפא 6455 5דיטסצ
 - רוקוניו לאכימ ר"ד
 לארשיל תיריואה הישעתה

 התועמשמ - 6415 תמזוי 8
 המושייל תוכרעהו
 לטיגיד - ןולייא סומע

 11אאד/558/5₪ תוסיפת 3

 קסתד מז מ עאסאד תאפשהו
 דפ - ןהכה לאומש

₪ 56161106 4004666 - 5 

 ו 120

 ןוחטבה דרשמ - םייקלא ימס

 ידסמב תורזובמ תועונת דוביע תכרעמ ₪
 תינגורטה תשרב םינותנ
 ל"הצ - סייו יגח ןרס

 תואר תדוקנמ הנכות תקוזחתו שכר ₪
 שמתשמה
 ל"אפר - ךוטנטכא יזוע

0 

 ףושיכה תעש
 םולש גמ-בר תייחנהב

 ןיקלא
 תיגיגת ברע תחורא

 השדחה םתינכתב לבוי ןנהו םיאדודה
 ייןוקריה רשג לע םירשולשה"

 .ןורחאה עגרה לש םייוניש ונכתיי וז תינכתב *



 םימסקה תעש

₪ 
 ?קוחצמ ונלגלגתה ךיא םירכוז ?היה הז ףכ הזיא םירכוז
 םיקיחצמ-םיארונ תוישעמ ירופס ונאבה ךיא םירכוז
 ְ הז המל םיאורו םתוא םיניבמ םיבשחמ ישנא קרש
 ?קיחצמ

 ,הירטסוא ,הניוב לטיגיד ףינסמ ,ראגדא ידידי :אמגוד)
 לכל העדוה - לטיגיד לש םיבתכמ ריינ לע - חלש
 הכימת רתוי היהת אלש ,לירפאב 1-ה דובכל ,תוחוקלה
 (.אטו \ ססעו6=-ב =ום| 0 560166-ה לש

 .קיחצמ הז יתוא

 םירבד םתוא לכ םע םסק תעש ונמייק ,הרבעש הנשב
 ינא .ותחפשמ ינבל רפסל לוכי וניא םיבשחמ שיאש
 המל וניבה םלוכ אל .תאזה העשה תא יתיחנה
 .םירופס דוע םע םיבדנתמ הברה ויה אל ןכלו ,יתנווכתה

 ,םכמ תורשע ילא ואב ,"םסקה תעש" ירחאש םישדחב

 םסקה תעש ירחא יתרכזנ ,םולש" יל ורמאו ,ידידי

 " ..עמוש התא .הצצפ רופסב

 לע 05005 סנכב הנשה םירזוח ונא !םכלש תונמדזהה וז

 היהתו ,םיסרפ ויהי ,םיטפוש רבח היהי .םסקה תעש

 ,תוחנהל הנשה ןווכתמ ינא .םכדצמ הרע תופתתשה

 ירקיעה רוקמה תויהל אקווד ואל ,בילעהלו ביגהל

 .םירופסל

 רבדה תא םירהל ורזעתו ,ופתתשת ,םירופס ואיבת םא

 לש דקומל םסקה תעש תא ךופהנו ,הזב ךישמנ - הזה

 א + וקיחצי םירחאש ידכ תבשל ידכ קר ואובת םא .סנכה

 הקימעמ האצרה דוע איבנ האבה הנשב ,ןכבו - םכתא

 תנכת לש 2.4 אסרגבש םיעיתפמה םייונשה לע

 2 .הזכ והשמ וא ,םס6030

 דימת ומכ ,םכלש

 המשרה ספוט ןיקלא םולש
 | םסוק

 .בכנ
 אב ןר וב םויה לע םכל רפסל יל וריכזת ,חכשא םא

= 

 .ךסומב הנכת ןיקתהל

 ה -"="="ָףְָ'00ְ 000



 םימסקה תעש

4 
 ?קוחצמ ונלגלגתה ךיא םירכוז ?היה הז ףכ הזיא םירכוז
 םיקיחצמ-םיארונ תוישעמ ירופס ונאבה ךיא םירכוז
 הז המל םיאורו םתוא םיניבמ םיבשחמ ישנא קרש
 ?קיחצמ

 ,הירטסוא ,הניוב לטיגיד ףינסמ ,ראגדא ידידי :אמגוד)
 לכל העדוה - לטיגיד לש םיבתכמ ריינ לע - חלש
 הכימת רתוי היהת אלש ,לירפאב 1-ה דובכל ,תוחוקלה
 (.אטו \ סשעו6=-ב =ושו 0 8660/ו65-ה לש

 .קיחצמ הז יתוא

 םירבד םתוא לכ םע םסק תעש ונמייק ,הרבעש הנשב
 ינא .ותחפשמ ינבל רפסל לוכי וניא םיבשחמ שיאש
 המל וניבה םלוכ אל .תאזה העשה תא יתיחנה
 .םירופס דוע םע םיבדנתמ הברה ויה אל ןכלו ,יתנווכתה

 ,םכמ תורשע ילא ואב ,"'םסקה תעש" ירחאש םישדחב
 םסקה תעש ירחא יתרכזנ ,םולש" יל ורמאו ,ידידי
 "...יעמוש התא .הצצפ רופסב

 לע 06008 סנכב הנשה םירזוח ונא !םכלש תונמדזהה וז

 היהתו ,םיסרפ ויהי ,םיטפוש רבח היהי .םסקה תעש

 ,תוחנהל הנשה ןווכתמ ינא .םכדצמ הרע תופתתשה

 ירקיעה רוקמה תויהל אקווד ואל ,בילעהלו ביגהל

 .םירופסל

 רבדה תא םירהל ורזעתו ,ופתתשת ,םירופס ואיבת םא

 לש דקומל םסקה תעש תא ךופהנו ,הזב ךישמנ - הזה

 וקיחצי םירחאש ידכ תבשל ידכ קר ואובת םא .סנכה

 הקימעמ האצרה דוע איבנ האבה הנשב ,ןכבו - םכתא

 תנכת לש 2.4 אסרגבש םיעיתפמה םייונשה לע

 .הזכ והשמ וא ,טם6

 דימת ומכ ,םכלש
 ןיקלא םולש

 םסוק

 .ב.נ
 אב ןר וב םויה לע םכל רפסל יל וריכזת ,חכשא םא

 .ךסומב הנכת ןיקתהל

 :המשרהה יאנת

 ו

 (מ"עמ ללוכ) ח''ש 250.- תופתתשהה ימד

 :םילולכ ריחמב

 (םיירהצ תחורא ללוכ) סנכ ₪
 תיגיגח ברע תחורא ₪
 עפומ ₪

 ףסונ סיטרכ קנעוי 25.4.91 ךיראתל דע םימשרנל
 .םולשת אלל עפומלו ברעה תחוראל

 .הלחה סנכל המשרהה

 וחלשיו ,ב''צמה חפסה תא ואלמי םשרהל םיניינועמה
 חפסב העיפומה תבותכה יפל ,06005 תוריכזמל ותוא
 .052-593121 'סמ =\*-ל וא

 :םיפסונ םיטרפ תלבקל וא םירוריבל ןופלט
 05005 תוריכזמ 1

-- 

 .השירד יפ-לע חלשיי רוקמב סמ יוכינמ אלמ רוטפ

 המשרה ספוט

 דובכל
 05005 תוריכזמ
 לטיגיד תיב
 הידכא תמוצ
 46733 הילצרה

 םיפתתשמה תא 05005 לש 11-ה סנכל םושרל אנ
 .הטמל טרופמכ

 :הרבחה םש

 :(ריעו תיב 'סמ ,'חר וא .ד.ת) תבותכ

 ו ב

 ,תרזוח יתלב תובייחתה תאזב םיבייחתמ מ"חה ונא
 5008 סנכב תופתתשהה ימד תא םלשל ,דוחלו דחיב

 .םיפתתשמ רובע

 ח"ש .. "'ע האחמה ב'צמ

 ךיראת המיתח

 דסומ/לעפמה תמתוחו המיתח

 םתוחה םש

 74333 "סמ ןובשחל הרישי הרבעהב םג םלשל ןתינ
 .והירמש רפכ 600 'סמ ףינס םילעופה קנב

 ן ן |


